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Unidades Habitacionais 
Coletivas em Samambaia 

Um “ninho seguro” - um espaço conhecido à nossa 
volta, onde sabemos que nossas coisas estão 
seguras e onde podemos nos concentrar sem sermos 
perturbados pelos outros - é algo de que cada individuo 
precisa tanto quanto o grupo. Sem isso, não pode haver 
colaboração com os outros. Se você não tem um lugar 
que possa ser chamado de seu, você não sabe onde 
está!

Hertzberger. Herman

Conceito
A questão da habitação social no Brasil deve ser 
encarada com a devida atenção. Nos últimos anos, 
através do programa Minha Casa, Minha Vida, 
aproximadamente 3 milhões de famílias realizaram 
o sonho da casa própria, fato louvável e digno de 
elogios. Porém, os investimentos feitos pelo governo 
federal nem sempre utilizaram modelos apropriados 
de habitação. A diversidade cultural e peculiaridades 
dos moradores não são respeitadas quando novos 
bairros são propostos baseados apenas na repetição 
maçante de construções idênticas. É preciso 
construir o sentido de lugar, de pertencimento e 
permitir que os moradores façam suas apropriações, 
do contrário, o habitat será estéreo e sem significado. 
É necessário criar valores de cidadania e dignidade 
promovendo a inclusão social dos novos moradores.

Contextualização Urbana
A cidade de Samambaia tem um histórico recente de 
desenvolvimento e um crescimento populacional em 
ascensão, com muitas áreas ainda desocupadas e 
espaços públicos livres.

Os edifícios a serem construídos nos cinco terrenos 
elencados para este concurso desempenharão 
relevante papel na construção da paisagem urbana 
local, principalmente por serem áreas ocupadas 
predominantemente por residências unifamiliares 
de um ou dois pavimentos. A integração dos edifícios 
propostos é feita através da qualificação dos 
espaços públicos limítrofes com áreas de lazer e 
permanência conectadas ao sistema viário. 

A continuação da ciclovia existente é de grande 
importância para a cidade, já que a bicicleta faz parte 
da rotina de muitos moradores. 

Premissas de Projeto
O projeto foi idealizado a partir de quatro premissas 
principais: replicabilidade, economicidade, 
padronização e conforto ambiental das unidades.

O máximo esforço foi feito para contemplar o maior 
número possível de famílias.

São 47 unidades de dois quartos, distribuídas por 
8 pavimentos. O pavimento tipo possui 385m² de 
projeção, com 6 unidades de 51m² cada. A área total 
privativa somada às áreas comuns computáveis 
chegam aos 3.150m² de taxa máxima permitida.



Acesso ao edifício nos 
demais lotes

Replicabililade
O projeto pode ser replicado em todos os cinco 
terrenos mantendo a mesma implantação e 
orientação solar, alterando apenas a fachada de 
acesso ao lote e adaptando a área permeável. 
Mesmo no terreno mais restritivo, o projeto respeita 
os parâmetros de afastamentos definidos pela altura 
da edificação.

O acesso e a circulação vertical comum foram 
posicionados estrategicamente na esquina sudeste 
facilitando a adaptação aos outros terrenos. O 
subsolo semienterrado também se ajusta com 
facilidade à topografia de cada implantação.

Acesso e Circulação 
Um único acesso ao lote, controlado pela guarita, 
facilita a identificação de veículos e pedestres.

Posicionada em cota intermediária do terreno, a 
portaria dispensa rampas ou escadas possibilitando 
o acesso de pessoas com mobilidade reduzida.

A circulação vertical é disposta próxima ao acesso 
para evitar deslocamentos horizontais no térreo, 
liberando assim boa parte deste pavimento para a 
guarda de veículos.

A escada comum é protegida por portas corta-fogo 
e paredes de concreto voltadas para o interior do 
edifício. As faces externas projetadas em cobogó 
(elementos vazados de concreto) proporcionam a 
ventilação e conferem dinamismo à fachada.
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01   Acesso pedestres
02  Acesso veículos
03  Guarita
04  Hall circulação
05  Depósito de lixo
06  Estacionamento
       25 vagas térreo
        22 vagas subsolo
07  Rampa
08  Área permeável
       185m²
09  Bicicletário

Pavimento Subsolo

Economicidade e 
padronização 
Habitação de interesse social não significa 
necessariamente baixa qualidade. Pelo contrário, 
é preciso propor soluções que diminuam os custos 
de construção e manutenção sem prejudicar a 
qualidade dos espaços, principalmente com relação 
ao conforto ambiental das unidades.

A modulação estrutural, sistema construtivo e 
padronização são determinantes para a redução dos 
custos e tempo de obra.

Todas as unidades propostas são padronizadas 
seguindo a mesma modulação estrutural.

Todas as unidades podem ser adaptadas e utilizadas 
por pessoas com necessidades especiais e 
cadeirantes sem grandes transformações.

Pavimento Térreo

Sistema Construtivo
Pelo princípio da economicidade, adotou-se o 
sistema estrutural em concreto com vedações em 
alvenaria pintada e concreto aparente. O rigor na 
modulação da estrutura permite a utilização de 
elementos pré-fabricados.

Garagens
As 47 vagas para estacionamento de carros são 
distribuídas pelo térreo e subsolo. Evitou-se criar 
outros pisos para garagens por questão de economia 
de construção, dessa forma uma única rampa faz a 
conexão entre os dois níveis.

Fachada Norte



Unidade de 2 quartos - 51m²

01   Hall circulação
02  Pátio comum
03  Área comunitária
04  Serviços
05  Unidade de 2 quartos
06  Unidade de 2 quartos adaptada

Planta Pavimento Tipo

Unidade adaptada- 51m²

Pátio Comum
As unidades são distribuídas em três blocos 
conectados por passarelas e articulados por um 
pátio central no primeiro pavimento acima do 
térreo, protegido das áreas de estacionamento. 
Esse espaço central de uso comum é diretamente 
conectado às habitações adaptadas para pessoas 
com necessidades especiais e funciona como 
uma extensão dos espaços privados, um quintal 

comunitário. É uma praça dentro do edifício onde as 
pessoas se encontram e socializam no dia-a-dia.

“... É sempre uma questão de achar o ponto de 
equilíbrio capaz de fazer com que os moradores 
possam refugiar-se na privacidade quando o quiserem, 
mas que possam também procurar contato com os 

outros. A esse respeito, têm uma importância crucial 
o espaço em volta da porta da frente, o lugar onde 
a casa termina e onde começa o espaço da rua de 
convivência. O que a moradia e a rua de convivência 
têm a oferecer mutuamente é que determina o bom ou 
mal funcionamento de ambos.” Hertzberg. Herman

Pavimento de Uso Comum

Pátio Comum



Corte BB

Corte AA

banheiros. Aliada à utilização de vegetação no 
interior das unidades, a ventilação seletiva impede 
a entrada do ar seco e saída do ar umidificado pela 
evapotranspiração, melhorando de forma passiva o 
conforto higrotérmico.

Orientação Oeste
Nenhuma unidade tem aberturas voltadas 
diretamente para o poente. As empenas dos blocos 
orientadas para oeste são cegas, facilitando também 
a implantação em todos os 5 terrenos.

Sustentabilidade
Além do emprego de estratégias passivas de 
conforto térmico que por si só já garantem uma 
substancial redução no consumo energético, são 
previstos mecanismos para a racionalização da 
energia. Locais são reservados na cobertura para a 
instalação de equipamentos de aquecimento solar, 
reservatórios de água quente e placas fotovoltaicas 
para geração de energia limpa.

Águas pluviais serão filtradas e armazenadas em 
reservatórios específicos localizados junto à cisterna 
principal no subsolo. O reuso das águas da chuva 
deve ser destinado aos vasos sanitários e jardins.

Conforto Ambiental
O clima da região é, predominantemente, classificado 
como tropical de savana. Durante o inverno, o clima 
frio e seco sugere estratégias de conforto que 
utilizem a massa térmica dos elementos construtivos 
para aquecimento dos ambientes internos. As 
grandes amplitudes térmicas diárias indicam a 
importância da inércia térmica dos materiais tanto 
para aquecimento como resfriamento. Nesse sentido, 
o projeto propõe paredes externas com espessura 
de 26 cm compostas por duas fiadas de tijolos com 
furos, que garantem um atraso térmico de 6,5 horas. 
Nas laterais da edificação, vedações em concreto 
com densidade mínima de 2.000 Kg/m³ têm a 
mesma inércia térmica.

As divisórias internas são projetadas em tijolos 
maciços (15 cm de espessura), com 255 KJ/m²K de 
capacidade térmica e atraso térmico de 3,8 horas.

A cobertura, leve e isolante, é projetada em telha 
termo-acústica sobre laje de concreto garantindo 
um valor de transmitância térmica inferior a 2,00 W/
m²K.

Nos dias quentes, sugere-se a ventilação cruzada em 
todas as unidades e o sombreamento das aberturas 
nas fachadas. Nos dias frios, a ventilação seletiva 
é interrompida em todos os cômodos, exceto nos 

Massa Térmica:
Paredes externas 
atraso térmico de 6,5 horas

Inércia Térmica:
Paredes internas 
atraso térmico de 3,8 horas

Fachada Oeste
Aberturas evitadas 
sempre que possível

Projeto
Empena cega na orientação 
Oeste


